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Deze handleiding helpt u de rekeninguittreksels voor uw CFD 

Forex account terug te vinden, te interpreteren en te begrijpen.  

U kunt uw uittreksels op elk moment rechtstreeks via het 

platform ophalen. 

Bij vragen over dit document of de inhoud van uw uittreksel, 

gelieve onze support desk via e-mail te contacteren op : 

info@whselfinvest.com 
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Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels? 

In NanoTrader In de Webversie 
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De juiste gegevens selecteren : 

Selecteer de 

dagen waarvoor 

u de uittreksels 

wenst te 

ontvangen 

Vink ‘statement’ 

aan 

Uit deze 

zoekfunctie 

volgt een lijst 

van PDF-

documenten : 1 

per werkdag 
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Het uittreksel interpreteren: 

Het uittreksel bestaat uit de volgende elementen: 

 * Account Summary 

Het algemeen overzicht van de rekening, vanaf het beginsaldo tot het saldo op het eind van 

de dag 

 * Position Summary 
Alle posities die om 23:00u op de dag van het uittreksel nog open stonden, met vermelding 

van de getrade hoeveelheid, de variabele P & L per instrument en het totale resultaat 
 

 * Trades 
Alle trades die om 23:00u op de dag van het uittreksel afgesloten waren, met vermelding van 

de datum en het uur, het instrument, de getrade hoeveelheid, de prijs waartegen het order 

werd uitgevoerd en het soort entry (om de positie te openen of te sluiten). 

 * Open Trades 

Lijst van alle trades die om 23:00u op de dag van het uittreksel nog open stonden, met 

vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P & L per instrument en het totale 

resultaat.  

 * Closed Positions 

Gedetailleerde lijst van alle posities die tijdens die dag werden gesloten en de daaruit 

voortvloeiende profit (winst) en loss (verlies) 

 * Financial Activity 

  De financiële activiteit – in dit geval financieringskosten – die op de rekening plaatsvonden 
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Account Summary 

1 

2 

3 

4 

5 

Som van alle commissies die tijdens de dag voor de orders werden betaald 

Som van alle financieringskosten (intrest) die voor overnight posities werden betaald of ontvangen   

Som van alle gerealiseerde P&L (op afgesloten trades) 

Correcties, commerciële tegemoetkomingen, aanpassingen enz. 

Inkomende transfers 

Munteenheid waarin de waarden zijn weergegeven 

1 

2 

3 

4 

5 

Saldo bij het begin van de dag 

+  

=  

  

Saldo op het einde van de dag 

Variabele P&L van open trades 

Vereiste marge voor de open trades 

Beschikbaar saldo voor trading 
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Position Summary 

Lijst van alle posities die om 23:00u op de dag van het uittreksel nog open stonden, met 

vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P&L per instrument en het totale resultaat 

Trades for 05 Jun 2016 23:00 to 06 Jun 2016 23:00 

Lijst van alle trades die om 23:00 op de dag van het uittreksel afgesloten waren, met vermelding 

van datum en tijd, het instrument, de getrade hoeveelheid, de prijs waartegen het order werd 

uitgevoerd en het soort entry (om een positie te openen of te sluiten) . 
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Open Trades 

Lijst van alle trades die om 23:00 op de dag van het uittreksel nog open stonden, met 

vermelding van de getrade hoeveelheid, de variabele P & L per instrument en het totale 

resultaat.  

Trades for 05 Jun 2016 23:00 to 06 Jun 2016 23:00 

Lijst van alle trades die om 23:00 op de dag van het uittreksel afgesloten waren, met vermelding 

van de datum en tijd, het instrument, de getrade hoeveelheid, de prijs waartegen het order werd 

uitgevoerd en het soort entry (om de positie te openen of te sluiten). 
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Closed Positions 

Gedetailleerde lijst van alle posities die in de loop van die dag werden afgesloten en de daaruit 

voortvloeiende profit en loss. 

Financial Activity 

De financiële activiteit– in dit geval de financieringskosten – die op deze account hebben 

plaatsgevonden. 
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CFD-Forex Trade History 

Waar het rekeninguittreksel een overzicht geeft per werkdag, kan de Trade History worden opgeroepen om een 

chronologisch overzicht van alle trades en de daaruit voortvloeiende P & L te verkrijgen.  

U kunt deze gegevens makkelijk exporteren d.m.v. de buttons onderaan het rapport . 

 

Nadat u het rapport heeft geëxporteerd, kunt u de gegevens personaliseren, wijzigen en in de gewenste lay-out en format 

opslaan. 

Belangrijk: de in “Alternatieve rapporten en statistieken” vermelde gegevens zijn louter informatief. 

Alternatieve rapporten en statistieken 



  Alternatieve rapporten en statistieken 

Trade Report (exclusief voor de NanoTrader) 

Een chronologisch overzicht van de 

meest recente transacties die op de 

rekening hebben plaatsgevonden. Met 

dit overzicht kunt u de uitvoeringsprijs, 

het tijdstip, P/L, hoeveelheid enz. 

nakijken. 

 

D.m.v. copy/paste kunt u makkelijk de 

gegevens exporteren. 

 

De transacties zijn per kalenderdag 

gerangschikt. 

 

 

Belangrijk: de in “Alternatieve rapporten en statistieken” vermelde gegevens zijn louter informatief. 



  Alternatieve rapporten en statistieken 

Daytrading Statistieken (exclusief voor NanoTrader Full) 

Een grafische weergave in de vorm van een 

histogram van alle trades die tijdens de huidige 

sessie van het platform hebben plaatsgevonden. 

Dit is bijzonder nuttig om een idee te krijgen van 

het percentage en de grootte van de winnende en 

de verliezende trades. 

 

In hetzelfde venster zijn ook andere statistieken 

weergegeven, zoals nettowinst, percentage 

winstgevend, enz. 

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de 

Daytrading Statistieken, gelieve de NanoTrader 

handleidingen te raadplegen onder “Help > 

Handleidingen 

 

 

 

 

Belangrijk: de in “Alternatieve rapporten en statistieken” vermelde gegevens zijn louter informatief. 



  Alternatieve rapporten en statistieken 

Daytrading Statistieken (exclusief voor NanoTrader Full) 

Een grafische weergave in de vorm van een 

histogram van alle trades die tijdens de huidige 

sessie van het platform hebben plaatsgevonden. 

Dit is bijzonder nuttig om een idee te krijgen van 

het percentage en de grootte van de winnende en 

de verliezende trades. 

 

In hetzelfde venster zijn ook andere statistieken 

weergegeven, zoals nettowinst, percentage 

winstgevend, enz. 

 

For more precise information on the Daytrading 

Statistics, please use the NanoTrader manuels 

under Help > Manuels 

 

 

 

 

Belangrijk: de in “Alternatieve rapporten en statistieken” vermelde gegevens zijn louter informatief. 

Manuals  

Manuals  

Correctie voor Engelse tekst 


